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KODKRESKOWYDLA „POLSKIDZIENNIKAZACHODNIEGO”

Ostatnia droga

Został wydrukowany z datą 17 kwietnia,
jednak w obliczu żałoby narodowej Re-
dakcja oraz Kopalnia Soli „Wieliczka”
i Muzeum Żup Krakowskich zdecydowa-
ły o opóźnieniu jego dystrybucji. 16 ma-
ja Kopalnia Soli „Wieliczka” organizuje
dzień otwartych drzwi; miały się od-
być 25 kwietnia, termin uległ przesunię-
ciu ze względu na tragiczną katastrofę
rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Już jutro
specjalny dodatek

Kopalnia Soli „Wieliczka”
– podziemne miasto spotkań.

REKLAMA 0735020/00

Krystyna była piękna
i dobra. Wszystko,
co robiła, służyło
ludziom – mówiła
o senator Krystynie
Bochenek
dziennikarka
Anna Sekudewicz.

Potrafił rozmawiać
z ludźmi imieć z nimi
kontakt, mówił do ich
serc i umysłów
– powiedział o pośle
Grzegorzu Dolniaku
szef klubu PO,
Grzegorz Schetyna.
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Wczoraj pożegnaliśmy dwojeparlamentarzystów:
Krystynę Bochenek iGrzegorza Dolniaka

Jeśli dobrze pójdzie, islandzki wulkan
Eyjafjoell,którybyłprzekleństwemlinii
lotniczych i milionów pasażerów w Eu-
ropie,możestaćsiędobrodziejstwemdla
naszegoterminalukolejowegowSławko-
wie.Botowłaśnieniedawnyparaliżtran-
sportu lotniczego wznowił dyskusję
na temat tego, jak zabezpieczyć się
przed sytuacją, gdy z powodu jakiejś
przyrodniczejanomaliiniemożnaprze-
wozićpoświeciemilionówludziitysięcy
ton ładunku. I okazało się, że jest na to
sposób: kolej. Tyle że, niestety, w ostat-
nich latach jest ona w Polsce nie rozwi-
jana,alesystematycznielikwidowana.

Porażka lotnictwa oznacza nadzieję
narozwójEuroterminalukoleiszeroko-
torowej w Sławkowie. Na razie to węzeł
o znaczeniu w Europie raczej drugopla-
nowym (pracuje tu 100 osób), mimo że
łączy Europę Zachodnią ze Wschodem.
System, który już dziś pozwala na prze-
wóz towarów linią szerokotorową bez-
pośredniozRosji,UkrainyorazBiałorusi
do Polski, a od nas dalej, do zachodniej
ipołudniowejczęściEuropy,mógłbystać
sięzaworembezpieczeństwadlacałego
euroazjatyckiego transportu. Trzeba
tylko w niego zainwestować. I wygląda
na to, że znajdą się chętni do wyłożenia
pieniędzynaSławków,bozainteresowa-
nieterminalemzdnianadzieńrośnie.

–Wsytuacji wstrzymaniaruchulot-
niczego firmy transportowe rozważają
wykorzystywanieinnychśrodkówtran-
sportu. Przeniesienie części ładunków
do wagonów jest bardzo prawdopo-
dobne – mówi Dorota Wesołowska
z Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa,
właściciela terminalu w Sławkowie.
–Euroterminaljużcieszysiędużymza-
interesowaniem firm chińskich. Wpo-
niedziałekbędzieunasdelegacjabizne-
sowa z Chin, z prowincji Shaanxi – do-
daje.

Próbnytransportkontenerówjużod-
jechałzeSławkowadoKorei.Wostatnich
dniach mocno ożywiły się też kontakty
Sławkowa z polskimi portami przeła-
dunkowymi nad Bałtykiem. Na przeło-
żonymokilkatygodniEuropejskimKon-
gresieGospodarczymCZHbędzietakże
mowa o współpracy portów morskich
ilądowegoterminalu.

Chmura znad Islandii skłoniła
europarlament do postulatu, by przy-
spieszyćpracenad transeuropejskąsie-
ciąkolejową.Łączyłabywszystkieunijne
państwa i była „bypassem” w razie kry-
zysulotniczego.PAP

Wulkan
uratuje
namkolej
bLotnictwoprzestałobyćniezawodne,więctrzeba
rozwijaćkolej–mówiUnia.ToszansadlaSławkowa

BeataSypuła

OszansachdlaSławkowa
i zagrożeniachdla cywilizacji
czytaj również na stronach26-27
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Krzepki jubilat
zCichej
Obchodzącywłaśnie
90-lecieRuchChorzów
jestnajbardziej
utytułowanympolskim
klubem.Str.24-25

Nie jestempracowita
jakRubik
–wyznajeKayah
iopowiadaonowej
płyciezkwartetem
Royal io...cygańskim
życiu.Str.28

DZIŚTWÓJ
TYGODNIK
LOKALNY

DEBATAstr.4-5
Czymożliwa jest
prawdziwa
solidarnośćPolaków?
–odpowiadają
BarbaraFedyszak-
Radziejowska
iJózefPinior

Jakradzićsobie
zcierpieniem?
Zezdenerwowaniem
istresemwarto
walczyć,jeszczezanim
koniecznastaniesię
pomocpsychologa
czylekarza.Str.30

MarekSzołtysek
oBonapartem
– wojnynapoleońskie
byływielkąszansą
przyłączenia
ŚląskadoPolski.Str.31

DziśTeleMagazyn
oraz informator
regionalny

Więcej ouroczystościachpogrzebowych
piszemywspecjalnymdodatku
OSTATNIADROGA,str. I-IV

GerardCieślik, legenda
RuchuChorzów


